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Tri Harsono, M.Si selaku pembimbing akademik penulis selama berada dibangku 

perkuliahan. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Ibu Dr. Martina Restuati, 

M.Si sebagai dekan FMIPA, Bapak Dr. Hasruddin, M.Pd sebagai Ketua Jurusan 

Biologi dan Ibu Dr. Melva Silitonga sebagai ketua Program Studi Biologi, 

Universitas Negeri Medan. Ucapan terimakasih kepada Ibu Dra. Meida 

Nugrahalia, M.Sc sebagai Ketua Laboratorium Biologi. Ucapan terimakasih 

kepada Bapak dan Ibu Dosen serta Staf dan Pegawai Jurusan Biologi yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama perkuliahan.  
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S.Tr.Keb dan adik Bripda Rocky Kurniawan dan Felix Calvintanto yang dengan 

tulus dan sepenuh hati memberikan doa, motivasi dan kasih yang tak pernah henti, 

serta seluruh keluarga atas segala doa dan dukungannya.  

 Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Biologi NK 

A 2014 atas kebersamaannya, khususnya para sahabat penulis Sonya Simbolon, 
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telah mendukung dan menyemangati. Terimakasih untuk Kak Fitriyenny 
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